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Bogense skoles specialklasserække skoleåret 19/20 

 

På Bogense skole har vi to specialtilbud. 

 

Regnbuen 

Regnbuen er et heldagstilbud for elever med vidtgående læringsvanskeligheder. 

Regnbuen består af et Børnemiljø (0.- 3 årg.) og Ungemiljø 1. (4.-10. årg.). Regnbuen er 

placeret i selvstændige bygninger i forbindelse med Bogense skole.  

 

Almen specialklasse 

Almen specialklasse er for elever med mere generelle og specifikke læringsvanskeligheder. 

Almen specialklasse/Ungemiljø 2. (4.-10. årg.) ligger placeret på skolen i forbindelse med 

skolens Ressourcecenter.  

 

Organiseringen i Børne- og Ungemiljøer er udsprunget af et ønske/ behov for at skabe større 

fleksibilitet samt kontinuitet og forudsigelighed for børn og forældre, for længere end et år af 

gangen, samtidigt med at det giver personalet mulighed for et længerevarende relations-

arbejde med børn og forældre. 

 

Personalet er i de enkelte miljøer organiseret i storteams, hvilket bl.a. betyder flere 

muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen i hold og makkerpar m.m. samt 

mindre sårbarhed ved fravær og sygdom. 

 

Struktur på dagen/ mødetid  

Struktur på dagen består af tjek-ind om morgenen, undervisningsmoduler samt pauser.  

 

Bogense skole har ansøgt Kommunalbestyrelsen om afkortning af skoledagens længde i  

specialklasserækken for skoleåret 2019-2020, da samtlige lektioner som minimum afvikles 

som to-voksentimer. På den baggrund er mødetiden for samtlige miljøer dagligt fra  

kl. 8.10-14.10. 

 

Timetal 

Vi planlægger med 30 lektioner om ugen i Børnemiljøet, Ungemiljø 1, og Ungemiljø 2, da 

samtlige timer som minimum er planlagt som 2 voksentimer, og vurderingen er, at det er en 

passende længde på skoledagen for vores elever. For de elever i Ungemiljø 2, som er udsluset 

i en del af timerne i almenskolen, vil der være mulighed for 31, 32 el. 33 lektioner alt efter 

klassetrin. Dette vil bero på et individuelt skøn og aftales i tæt samarbejde med forældrene. 

 

Elevernes grundskema 

Der er ét grundskema/ én timefordeling for henholdsvis Børnemiljø, Ungemiljømiljø 1 og 

Ungemiljø 2 med udgangspunkt i de humanistiske fag, naturfag, praktisk/musiske fag og 
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minimumstimetal i dansk, matematik og historie. Fagene vil, så vidt det er muligt, ligge 

parallelt indenfor miljøerne. 

 

Elevernes ugeskema/ periodeskema (Fleksibelt) 

Personalet udarbejder elevernes ugeskema/ periodeskema med udgangspunkt i grundskemaet 

for henholdsvis Børnemiljø, Ungemiljø 1 og Ungemiljø 2. Det er her personalet kan planlægge 

undervisningen fleksibelt, med mulighed for holddeling, fordybelse i fag, afvikling af fagdage, 

timeløse fag m.m. 

Organisation og elevfordeling:  

Hjemklasse/ stamhold: 

I Børnemiljøet er det aftalt, at vi administrativt opretter én hjemklasse S1A, men at vi i praksis 

opdeler børnene på mindre stamhold med faste kontaktvoksne tilknyttet.  

 

I Ungemiljø 1. og Ungemiljø 2. er børnene tilknyttet en hjemklasse.  

 

I såvel hjemklasser som på stamhold vil der være både fælles undervisning, aktiviteter og 

individuelt tilrettelagt undervisning indenfor nærmeste udviklingszone. 

 

Holddeling: 

Ud over undervisning i hjemklasserne/ på stamholdene holddeler vi på tværs i en del af  

timerne. Det kan være i fagene dansk og matematik, samt hvor det i øvrigt vil give mening. Vi 

har flere gode erfaringer med denne organisering/ holddeling. 

 

Samlæsning: 

Endelig vil der være tale om samlæsning på tværs af hjemklasserne fortrinsvist indenfor 

miljøerne – F.eks. kan Ungemiljø 1 og Ungemiljø 2 have engelsk og tysk sammen. 

 

Personalefordeling 

Personalet er organiseret i et hjemklasseteam, samt som et storteam indenfor såvel 

Børnemiljø, Ungemiljø 1 og Ungemiljø 2. 

 

Hvert barn er tildelt en kontaktvoksen. 

 

Hjemklasse/ team 

Alle specialklasser begynder m. s 

 

Børnemiljø 

S1A 

 

Ungemiljø 1 
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S2A, S2B, S2C 

 

Ungemiljø 2 

S3A 

 

CLT og terapeuter i Regnbuen 

 

Følgende terapeuter fra CLT (Center for læring og trivsel) er p.t. tilknyttet Regnbuen 
 

Logopæd: Addý Guðjóns Kristinsdóttir/ barselsvikar for Anne-Marie Tange Paagaard  

Mail: adkris@nordfynskommune.dk 

 

Ergoterapeut: Sigridur Thorvaldsdottir.  

Mail: sth@nordfynskommune.dk 
 

Fysioterapeut: Tine Lund Holm.  
Mail: tholmh@nordfynskommune.dk 

 

 
Følgende psykologer fra CLT (Center for læring og trivsel) er p.t. tilknyttet Regnbuen 

 

Psykolog: Thomas Peter Lind Andersen er tilknyttet Regnbuen S1A, S2A, S2B, S2C.  
Mail: tander@nordfynskommune.dk  

 
Psykolog: Nanna Emilie Møller Hansen er tilknyttet almen specialklasse S3A.  

Mail: nhanse@nordfynskommune.dk  

 

Sundhedsplejerske 

Sundhedsplejerske: Karin Deleuran.  
Mail: kde@nordfynskommune.dk 

 
UU vejleder 

UU vejlederen for elever med særlige behov Mette Christensen  

Mail: mch@odense.dk 

 
Forældremøde 

Der afholdes forældremøde i Regnbuen i september måned. 

 

Konferencer 

Der afholdes hvert år konferencer i forbindelse med revisitation. 

 

Fritagelse fra fag og nationale tests 

Elever visiteret til specialtilbud kan fritages fra fag og nationale tests efter aftale mellem hjem 

og skole.  
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Befordring - Bevilling af kørsel 

Såfremt der er et behov for kørsel mellem skole og hjem, er der mulighed for at få dette 

bevilliget. Skriv til bu.@nordfynskommune.dk om jeres behov, og herefter vil I få en nærmere 
vejledning.  

 

Se mere om kørsel på:  

 

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Ydelser-ogtilskud/Koerselsordninger/Specialkoersel  

 

Feriepasning Sommer - ugerne 28, 29, 30, 31 

Det er politisk besluttet, at der fra december 2018, som et forsøg for børn visiteret til internt 

specialundervisningstilbud i Nordfyns kommune, tilbydes koordineret sampasning mellem jul 

og nytår, og de midterste uger i skolernes sommerferie, placeret i 

specialundervisningstilbuddet på Bogense Skole.  

Forsøget forventes evalueret i efteråret 2019. 

 

Der opkræves særskilt betaling for ferieperioden uge 28, 29, 30 og 31, og der tilmeldes på 

ugebasis på lige vilkår med den almene SFO. Betalingen vil følge gældende regler for almen 
SFO med pris pr. uge og forholdsmæssig reduktion ved økonomisk friplads. 

 

På vegne af Bogense skole og Regnbuen 

 

Venlig hilsen 

 

Jane Cortsen 

Afdelingsleder 

 

 
 

Telefon direkte 6482 8719 

Mobil: 2136 9217 
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